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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
Europaparlamentet: Ekonomisk brottslighet - nytt särskilt parlamentariskt utskott  

Det nya utskottet ska fortsätta arbetet som påbörjats av TAXE 1, TAXE 2 och PANA med 45 ledamöter och ett 

års mandat. Utskottet ska fokusera på ekonomisk brottslighet och bekämpning av skatteundandragande och 

skatteflykt. Det inrättas delvis som ett svar på avslöjandena i den så kallade Paradisläckan. Vilka ledamöter som 

ska ingå i utskottet beslutas under parlamentets plenarsammanträde i Strasbourg senare i mars. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180226IPR98613/ekonomisk-brottslighet-nytt-sarskilt-

parlamentariskt-utskott   

 

FATF: Plattform för FinTech- och RegTech-initiativ 

Financial Action Task Force (FATF) lanserar en plattform för att dela initiativ och utveckling med både stater 

och finansiell sektor i syfte att stödja finansiell utveckling som inte låter sig utnyttjas före penningtvätt och 

finansiering av terrorism.   

http://www.fatf-gafi.org/fintech-regtech/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)   

 

FATF: Vägledning om förhindrande av finansiering av massförstörelsevapen 

FATF har publicerat en vägledning om förhindrande av finansiering av spridning av massförstörelsevapen. 

Vägledningen innehåller specifika åtgärder som ska komplettera FN:s säkerhetsråd resolutioner. Stater måste 

säkerställa att det finns nationella mekanismer på plats för att spridningsrelaterade tillgångar ska kunna frysas på 

ett effektivt sätt. Både att förstå vad resolutionerna kräver och att implementera effektiva åtgärder kan vara 

utmanande. FATF:s vägledning syftar till att ge både stater och verksamhetsutövare stöd i arbetet. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/guidance-counter-proliferation-

financing.html   

 

Europol: Rapport om gränsöverskridande momsbedrägerier 

Bedrägeriexperter från Sverige, Österrike, Belgien, Bulgarien och Frankrike har tagit fram en rapport om 

gränsöverskridande momsbedrägerier och de hinder som finns för brottsutredande myndigheter nationellt och 

internationellt. Rapporten redogör också för best practice och möjliga förbättringar av samarbetet mellan 

brottsutredande myndigheter och nyckelaktörer i civilsamhället.  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/mtic-fraud-nvestigation-and-leas-cooperation-improving   
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Kapitaltäckning 

EBA: CRD IV-CRR/Basel III-monitoreringen visar på förbättringar 

EBA har publicerat sin trettonde rapport över sin CRDIV-CRR/Basel III-monitorering av det europeiska 

banksystemet. I rapporten presenteras aggregerade data om bankernas kapital, bruttosoliditet och 

likviditetskvoter, baserat på uppgifter från 30 juni 2017. Sammantaget visar rapporten på ytterligare förbättringar 

av bankernas kapital. 

http://www.eba.europa.eu/-/the-eba-crdiv-crr-basel-iii-monitoring-exercise-shows-further-improvement-of-eu-

banks-capital-leverage-and-liquidity-rati-1   

 

FSB: Kompletterande vägledning för sund ersättningspraxis 

Financial Stability Board (FSB) har publicerat den slutliga versionen av sin vägledning för sund 

ersättningspraxis. Vägledningen har tagits fram i samverkan med andra standardiseringsorgan. Vägledningen 

utgör ett komplement till den vägledning som publicerades 2009.  

http://www.fsb.org/2018/03/fsb-publishes-supplementary-guidance-to-the-fsb-principles-and-standards-on-

sound-compensation-practices/  

 

 

Konsument 

EBA: Rapport om undervisning i privatekonomi i EU 

Europeiska bankmyndigheten har kommit med en rapport där man kartlägger privatekonomisk undervisning i 

EU-länderna. EBA drar vissa generella slutsatser kring olika typer av inriktningar på material och 

utbildningsupplägg, målgrupper och svårigheter och möjligheter. Rapporten begränsar sig till myndigheters 

aktiviteter på området. 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2087449/EBA+Financial+Education+Report.pdf  

 

 

Värdepapper 

Esma: Double Volume Cap 

Esma har den 7 mars 2018 publicerat data avseende Double Volume Cap (DVC). DVC syftar till att begränsa 

den handel som sker med stöd av undantagen för transparens enligt artikel 4 i MiFIR. Esma publicerar 

månatligen information om de instrument som överskrider gränsvärdena. Det ankommer därefter på den 

nationella tillsynsmyndigheten att besluta om att medgivna undantag för dessa instrument inte får tillämpas 

under en period om sex månader. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-double-volume-cap-data  

 

Esma: Riktlinjer för anti-procykliska säkerhetskrav för CCP:er 

Esma har den 5 mars 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen om riktlinjer för anti-procykliska 

säkerhetskrav för CCP:er. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultation-draft-guidelines-

apc-margin-measures  

 

Esma: Uppdaterade valideringsregler  

Esma har den 2 mars 2018 publicerat uppdaterade valideringsregler för rapporter som sänds till 

transaktionsregister enligt EMIR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-validation-rules  
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Övrigt 
Europaparlamentet: Debatt om EU:s framtida förbindelser med Storbritannien  

På tisdagen debatterade kammaren läget i brexitförhandlingarna med EU-kommissionens ordförande Jean-

Claude Juncker och EU:s chefsförhandlare för brexit Michel Barnier. Ledamöterna upprepade då att ett 

associeringsavtal mellan EU och Storbritannien skulle kunna utgöra ett lämpligt ramverk för framtida 

förbindelser mellan parterna. De underströk också att det framtida ramverket måste respektera den inre 

marknadens integritet, EU:s tullunion, de fyra friheterna och värna EU:s rättsordning, utan att lämna dörren 

öppen för Storbritannien att enbart delta i vissa utvalda sektorer. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180309IPR99418/brexit-eu-parlamentet-debatterade-eu-s-

framtida-forbindelser-med-storbritannien  

 

EBA: Inbjudan att anmäla intresse till bankintressentgruppen 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort en inbjudan till intresseanmälan för deltagande i 

myndighetens bankintressentgrupp, eftersom mandatet för de flesta av gruppens ledamöter löper ut den 14 

oktober 2018. Inbjudan till intresseanmälan är öppen för kandidater som representerar intressenter i EU. Sista 

ansökningsdagen är den 7 juni 2018. 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1221613/BSG+Renewal+announcement+-+October+2015+-

+SV.pdf/3ee21d96-b348-4083-a6f3-153e541674f8   

 

 

FSB: Rapport om årlig monitorering av den globala skuggbankssektorn 

Financial Stability Board (FSB) har i en rapport publicerat resultatet av sin monitorering av den globala 

skuggbankssektorn 2017. Rapporten omfattar data till och med 2016 från 29 länder, där numera även Luxemburg 

ingår.  

http://www.fsb.org/2018/03/fsb-publishes-global-shadow-banking-monitoring-report-2017/   
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